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EDITORIA

“Meu filho, aproveita-te do tempo, evita o mal” (Eclo 4,23)
Queridos irmãos e irmãs, antes de
tudo, desejo um abençoado ano novo
para todos! Que a esperança em Deus,
nosso Pai, e em Jesus, o Verbo que se fez
carne por nós, vença nossas apreensões
e não nos deixe perder a alegria e a paz!
Chegamos a mais um novo ano que,
para nós, cristãos, é sempre tempo da
graça, pois Deus nos chama continuamente a estar em comunhão com Ele
em Cristo para termos vida e vida em
abundância. O tempo presente, por
mais desafiador que nos pareça, é também tempo que o Senhor nos concede
para continuar e aperfeiçoar nosso
caminho de conversão e nosso trabalho
pela construção do Reino de Deus.
No primeiro dia do ano, a Igreja
celebra a nossa Mãe Santíssima. Ela
é honrada com o título de “Mãe de
Deus” confirmando a nossa fé na
Encarnação do Verbo: Aquele que é
Deus desde sempre e para sempre, se
encarnou no seio da Virgem Maria e se
fez homem, sem nunca deixar de ser
Deus! Jesus possui tanto a natureza

humana, quanto à divina. Por isso nós
afirmamos que Maria é Mãe de Deus,
isto é, Jesus, o filho de Maria, é Deus
como o Pai! Nada mais apropriado no primeiro dia do ano que comemorar Aquela
que é a porta por meio da qual Jesus entra
no mundo para nos fazer participantes de
sua vida divina! Que todo este novo ano
seja sempre marcado pela materna intercessão de nossa Mãe, venerada por nós
com o título de Nossa Senhora da Penha, e
que Ela nos ajude a ser fiéis ao Evangelho,
perseverantes no bem e combatentes
contra o mal em todas as suas formas.
Em 25 de janeiro celebraremos o
apóstolo São Paulo, grande e ardoroso
anunciador do Evangelho, para quem
“viver é Cristo e morrer é lucro”,
homem identificado com Jesus a
ponto de dizer com santa convicção:
“Já não sou eu quem vivo, é Cristo
que vive em mim!”. Ah, quem dera
todos pudéssemos afirmar o mesmo!
No mesmo dia em que fazemos memória de São Paulo Apóstolo, também
celebramos o aniversário da cidade de
São Paulo que aclamou Nossa Senhora
da Penha como sua padroeira civil. Os

SANTO TOMÁS DE AQUINO,

Doutor Angélico
No dia vinte e oito de janeiro celebra-se a memória de Santo Tomás de
Aquino (1225-1274), doutor da Igreja e
conhecido também por doutor angélico, por variados motivos, dentre eles,
por sua sublime inteligência; por seu
temperamento calmo; e, principalmente, por ter elaborado uma reflexão
sobre o conceito hierárquico dos coros
dos anjos.
Herdeiro de família nobre, Tomás de
Aquino contrariou seu destino ao aderir
a Ordem dos mendicantes Dominicanos. A ordem dos pregadores, como é
conhecida, tem por fundador Domingo
de Gusmão (1170-1221), que, ao fundá-la, teve por objetivo, assim como
as demais ordens mendicantes surgidas
no período, testemunhar uma vida voltada à vivência radical do evangelho,
decidindo adotar um estilo de vida na
pobreza voluntária e itinerante, mas
voltada à pratica da pregação e do
ensino. É nessa ordem que o filho de
nobres do sul da Itália decide viver sua
vocação. Desde pequeno Tomás tem
contato com a vida religiosa, estudou
entre os monges da vizinha cidade de

Monte Cassino, ele era do reino da
Sicília, nasceu no castelo de Roccasseca. Aos quinze anos entra para vida
dominicana mesmo sendo considerado
novo para o ingresso. No entanto, seus
pais não concordaram com tal destino,
mas, fugindo da vontade do pai se
instala no convento de Nápoles e aos
17 anos faz os votos religiosos se tornando o frei Tomás. Através da ordem
ingressa na Universidade de Paris em
1245, referência para os estudos de
Teologia da época, lá se torna discípulo
acadêmico de Alberto Magno (12061280) o qual o indica para lecionar na
própria faculdade quatro anos depois.
O período conhecido como escolástica
tem o “boi mudo”, como era chamado
pelos colegas devido a seu jeito calmo
e silencioso, como principal expoente
na Idade Média que sistematizou as reflexões da Filosofia cristã e da Teologia.
Por isso, foi nomeado como doutor da
Igreja no século XIV pelo papa João
XXII, o qual também o canonizou. Este
homem que impressiona intelectualmente era chamado, até mesmo, para
ser conselheiro de papas como Urbano

grandes problemas e desafios desta
nossa querida São Paulo não passam
despercebidos aos olhos de Deus e não
estão longe do coração de Maria, nossa
Mãe e intercessora. A Ela suplicamos que
cubra com seu manto de amor todos os
cidadãos paulistanos, todos os que aqui
vieram e se estabeleceram, oriundos de
outros estados, regiões ou países. Que
Ela nos mova a ser presença de amor
e vida sobretudo para aqueles que são
esquecidos pela cidade ou para os quais
esta grande metrópole fecha os olhos:
os excluídos, os mais sofridos e pobres.
Ao recordar São Paulo Apóstolo que pedia aos Coríntios que tivessem caridade
generosa para com os cristãos pobres de
Jerusalém, e ao lembrar de Nossa Mãe
que apressadamente foi acudir Isabel,
sua prima, nos lembramos de nosso
dever para com o bem do próximo,
especialmente os mais vulneráveis.
Que este novo ano marque também
uma fase melhor para todo o povo
brasileiro, com saúde para os enfermos, trabalho para os desempregados,
moradia para os que estão privados de
um teto, educação para os que estão
VI, Clemente IV e Gregório X.
Sua contribuição intelectual foi,
justamente, seu estilo sistemático de
fazer filosofia e teologia e levar a Igreja
a se aproximar das ideias aristotélicas
que na época era rejeitada. Tomás
é respeitado não somente no meio
religioso, mas no meio acadêmico,
assim como outros, exemplo de Santo
Agostinho.
O impasse filosófico e teológico no
pensamento do período se dava, principalmente, nas questões sobre fé e
razão, se se relacionam ou são coisas
distintas que não se chocam. Tomás
utilizando-se do pensamento aristotélico, elabora uma reflexão própria. Na
mais famosa obra: a Suma Teológica
(1265-1273), que nem fora concluída,
pois o santo morre antes de terminá-la,
o pensador apresenta de forma clara,
concisa e sistemática que a razão
humana não se opõe a fé. Além disso,
reúne o pensamento sobre os princípios
e valores doutrinais da Igreja.
Sua forma sistemática e clara de organizar suas ideias e o conteúdo denso
de seu pensamento que visou harmonizar o pensamento aristotélico com a
tradição da revelação cristã é chamada
de tomismo na escolástica. Tomás morre no ano de 1274. Seu pensamento foi
e é tão importante que muitos outros
pensadores se inspiraram nesse doutor

exclusos da instrução, dignidade para
todos os que se encontram em situação de miséria e sofrimento; enfim,
um país onde o último tenha todo o
necessário para viver com dignidade.
Que a semente do Evangelho se propague cada vez mais, a Igreja floresça
em seu testemunho missionário e os
frutos de conversão dos fiéis contribuam para que o Reino de Deus resplandeça em nosso meio. E que a nossa
Paróquia/Santuário de Nossa Senhora
da Penha, neste ano de 2022, floresça
em sua missão evangelizadora, especialmente para com as famílias!
Um abraço fraterno e muitas
bênçãos de Deus, por intercessão
da Senhora da Penha.
Pe. EDILSON DE SOUZA SILVA

Pároco da Basílica de Nossa
Senhora da Penha

da Igreja que, hoje, por buscar viver
os valores pregados por Cristo, é tido
por santo pela Igreja.
REFERÊNCIAS: https://comshalom.
org/santo-tomas-de-aquino-o-doutor-angelico/
REALE, G. História da Filosofia. Vol. 1
Paulus: São Paulo, 1990, p. 552-554
FAZÃO, D. Tomás de Aquino. Disponível em: https://www.ebiografia.com/
tomas_de_aquino/

Pe. RONALDO FERNANDES VIEIRA
Vigário Paroquial da Basílica de
Nossa Senhora da Penha
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CANTAI AO SENHOR DEUS UM CANTO NOVO, PORQUE ELE FEZ PRODÍGIOS! SUA MÃO E O SEU BRAÇO FORTE E SANTO ALCANÇARAM-LHE A VITÓRIA. (Sl 97)
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SANTA INÊS - O Cordeiro da Pureza
Inês ou Agnes de Roma foi
uma jovem mártir que ofertou
toda a sua castidade a Deus.
O nome Inês deriva do latim e
significa cordeiro, portanto é o
símbolo do cordeiro, aquele que
em meio à imoralidade não se
sujou com o pecado, em vez disso, manteve suas vestes brancas
como a neve para assim viver as
núpcias celestes e assemelharse aos anjos do Céu.
Desde criança a jovem
tinha traços piedosos e uma
vida de total entrega às coisas
celestes. Foi dessa maneira que
desde cedo descobriu sua vocação ao celibato e através disso
fez um voto de ofertar toda a
sua virgindade a Deus, não se
dando em casamento a nenhum
homem da terra, mas sendo
esposa somente de Cristo; assim
como hoje são as virgens consagradas (Ordo Virginum).
Por ter uma encantadora
beleza, Inês tinha vários pretendentes, muitos rapazes
da época queriam tê-la como
esposa, mas a menina nunca
cedeu aos encantos. Em meio
a isso, o filho do prefeito de
Roma, Fúlvio, decidiu pedi-la
em casamento, insistindo. O
rapaz chegou a ir até os pais

da moça para conseguir a sua
mão, como era costume da
época. Ao saber da decisão, a
jovem insistentemente negou
o pedido e disse que já tinha
ofertado a sua vida a Deus.
Fúlvio por sua vez ficou irritado por não ter conseguido o
casamento e então denunciou
a jovem como cristã. Naquela
época os cristãos estavam sendo
perseguidos e mortos em Roma.
E assim, para vingar-se da moça
cometeu tal atitude. Após as
denúncias, com apenas 12 anos,
a menina foi presa, julgada e
condenada a vários castigos. Os
pais da santa nada puderam fazer em seu favor, pois o prefeito
de Roma era superior a eles.
O primeiro castigo era com
que ela negasse a sua fé e
fizesse reverencia a um deus
pagão, mas a jovem tinha uma
personalidade tão forte que
disse ao prefeito: “Se recusei seu filho que é homem,
como pode pensar que eu
aceite prestar honras a uma
estátua? Meu esposo não é
desta terra (Jesus Cristo).
Sou jovem, é verdade, mas a
fé não se mede pelos anos e
sim pelas obras. Deus mede
a alma, não a idade. Quanto

aos deuses, podem até ficar
furiosos, que eu não os temo.
Meu Deus é amor”.
Irritado com a ousadia da
pequena, condenou-a a uma
pena ainda mais rígida, pensando que a mesma fugiria.
Decidiu então pô-la a prova e
macular seus votos de pureza.
Mandou os soldados levá-la a
um prostibulo e tirarem toda
a sua roupa, para ser exposta
aos homens. Inês clamou a
Deus para que sua virgindade
e pureza ficassem intacta.
Quando a jovem foi exposta
nua, uma luz a iluminou e seus
cabelos cresceram e cobriram
seu corpo. Ninguém conseguia
vê-la, a luz era intensa. Um
dos homens que estava no local, tentou ultrapassar aquele
fenômeno e tocar na moça. No
mesmo instante o homem ficou
cego. Ao ver que o homem tinha perdido a visão, a menina
mesmo em meio àquela situação orou por ele e no mesmo
instante a sua visão voltou.
Aquele homem se comoveu,
postou-se e se converteu a fé
Católica, pedindo perdão a
Deus de seus pecados.
Outro carrasco vendo aquilo que acabara de ocorrer,

obstinado em
seu pecado,
tentou violenta-la. Quando
ele se aproximou de Inês,
apareceu um
anjo e o matou. No mesmo
instante Agnes
clamou para que Deus o desse
a vida e ele se convertesse
e assim aconteceu, aquele
homem recuperou a sua vida.
O prefeito vendo que nada
conseguia fazer, foi atrás do
vice-prefeito da cidade, pois
sabia que aquele homem era
mais cruel e daria uma solução
para o caso. O vice-prefeito decidiu então queimá-la.
Quando a colocaram em execução para queima-la viva, as
chamas destruíram os soldados
e nada aconteceu com ela.
Aspásio, vice-prefeito, ficou furioso, pois nada atingia
aquela jovem mulher. Mandou
então que a torturassem.
Santa Inês foi então para tortura, um dos instrumentos foi
coloca-la na roda para esticar o
seu corpo, mas nada a afetou.
Em meio a todas essas provas a
santa continuava louvando ao

Senhor e não temia tais crueldades, pois sabia que no mínimo
eles podiam matar o corpo, mas
não podiam matar a sua alma.
O prefeito e vice-prefeito,
cansados de não conseguir atingi-la, mandaram decapitar Santa
Inês. Assim no dia 21 de janeiro
de 317, a Igreja Católica ganhou
mais uma intercessora no céu,
dando sua juventude e exemplo
de amor a Cristo e a Igreja.
Convertendo muitos corações
endurecidos com seu exemplo
e transformando aquele lugar
que era um prostibulo na Igreja
que hoje conhecemos como a
Basílica de Santa Inês em Roma.
Santa Inês, Virgem e Mártir da Pureza, rogai por nós!
NEYLANA CÂNDIDO
DE OLIVEIRA
Pastoral da Comunicação

UMA LUZ A CAMINHO DE DAMASCO
Judeu e fariseu convicto,
ativo e praticante, o jovem
Saulo percorria o caminho que
levava a Damasco. Ia com decisão firme de continuar seu intento de perseguir os cristãos e,
talvez, prendê-los e mandá-los
a Jerusalém para julgamento e
condenação. Mas outros eram
os desígnios de Deus, e eis que a
luz de Cristo o atinge, mudando
todo curso de sua vida. Só não
mudam o entusiasmo e a força
de sua ação naquilo em que
acreditava. A luz forte, vindo
do alto o abate, deixando-o
cego, no chão. Ao ouvir a voz
“Saulo, Saulo, por que me
persegues?”, o perseguidor
dos cristãos reage: “Quem és
tu, Senhor?” E ouve a resposta:
“Sou Jesus, a quem tu persegues”. (At 9,3-5)

Esta narrativa, que se encontra em Atos dos Apóstolos,
nos coloca a par do momento
da conversão de Saulo, que, a
seguir, assume o nome romano
de Paulo e se prepara para vir
a ser, com o mesmo entusiasmo e coragem, o apóstolo dos
gentios, grande divulgador do
Evangelho e criador de várias
comunidades cristãs, inclusive,
em Roma, assim como notório
autor de várias cartas evangélicas. De perseguidor, a partir
desse momento, passa a ser ele
também um perseguido.
Como sabemos, era uma
pessoa extremamente culta,
estudioso fiel das sagradas escrituras, especialmente a Torá,
na Bíblia hebraica, equivalente
ao Pentateuco. Jovem, como
bom judeu, esteve em Jerusa-

lém, aperfeiçoando seu conhecimento bíblico, frequentando
a escola de Gamaliel, grande e
ilustre rabino. Conhecia, além
do hebraico, a língua grega,
tendo também recebido influência da filosofia e de outras
religiões que existiam à época
em que viviam os judeus na
diáspora, isto é, em dispersão.
Ainda em Jerusalém Saulo
acompanhou o martírio de
Estêvão, aprovando-o com sua
presença.
Importantes e decisivos momentos de sua vida são narrados, como mencionamos acima,
por Lucas, nos Atos dos Apóstolos que deveríamos ler ou reler
para bem conhecer e entender
a trajetória do apóstolo.
As cartas paulinas são um
ponto importante do Novo Tes-

tamento. São treze as
cartas atribuídas a São
Paulo, ainda que, nem
todas sejam consideradas autênticas, isto é,
comprovadamente, de
sua autoria. Interessante, neste
contexto, lembrar que, do ponto
de vista da literatura, o primeiro
escrito do Novo Testamento é
primeira Carta de São Paulo aos
Tessalonicenses, do ano 51.
Outro aspecto importante
na vida de São Paulo, que não
podemos deixar de mencionar,
são suas viagens apostólicas,
com o objetivo de criar comunidades. Muitos anos de sua vida
foram dedicados a essas viagens
de evangelização, enfrentado
as mais severas dificuldades e
intempéries, por terra ou por
mar. Teve vários companhei-

ros nesse trabalho apostólico,
como Barnabé, Timóteo, Lucas,
Priscila e Áquila. Ele testemunha: “Fiz muitas viagens. Sofri
perigos nos rios, perigos por
parte dos ladrões, perigos na
cidade, perigos no deserto,
perigos no mar...” (2Cor 11,26)
Dia 25 de janeiro comemoramos a Conversão de São Paulo o que
nos estimula e provoca à adesão
incondicional a Cristo, à prática e
ao anúncio diuturno do Evangelho.
IDEOVALDO RIBEIRO
de ALMEIDA
Pascom
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TUA MISSA DO DOMINGO, TEU TRABALHO DA SEMANA - 28
A Liturgia Eucarística – A aclamação após a consagração
Desde muito antes do Concílio Vaticano II, nas discussões
entre liturgistas, já havia o
desejo de que a comunidade
reunida para o culto divino
pudesse ser inserida e participasse do acontecimento
central da Eucaristia, a exemplo das liturgias das Igrejas
Orientais. O grande liturgista
jesuíta Joseph Jungmann foi
um dos que se posicionaram
nesse sentido. Já havia também a preocupação dos papas
Pio X, Pio XI e Pio XII, que
advertiam para o papel de
mero expectador do povo de
Deus na liturgia. Os missais na
Idade Média determinavam na
procissão de Sexta-Feira Santa
cantos para o coro e para o
povo sobre a Eucaristia, como
por exemplo a antífona “Hoc
corpus est”. Outra melodia
conhecida, “Ave Verum” também pertence a este grupo de
cantos que falam à consciência
dos fiéis sobre a realidade da
transubstanciação. Do mesmo
modo, o canto do “Benedictus” depois da elevação das
sagradas espécies iam no

sentido de mais participação
da comunidade. Assim, vemos
na história da Santa Missa que
uma aclamação depois da
consagração não era nenhuma
novidade. Esta ideia encontrou
força nas decisões conciliares.
A contribuição de São Paulo VI
consistiu na proposta de retirar a expressão “Mysterium
fidei” (Eis o mistério da fé),
de difícil explicação, do relato
da ceia e colocá-la na boca do
celebrante como convite ao
povo a aclamar ou mesmo a
cantar depois da elevação das
sagradas espécies. Com isso,
as palavras “Eis o mistério
da fé” ganharam uma força
muito maior e uma capacidade
mais evidente de chamar a
atenção. A aclamação dos fiéis
recebeu uma indicação clara
do momento em que deveria
começar.
“Anunciamos, Senhor a
vossa morte, e proclamamos
a vossa ressureição. Vinde,
Senhor Jesus!”. Esta aclamação é uma parte da Oração
Eucarística, inteiramente diferente das partes que tocam ao

sacerdote. É uma aclamação
intercalar. Muito significativa,
neste momento, é a troca de
destinatários. A Oração Eucarística, como todas as orações
presidenciais, é dirigida ao
Pai pelo sacerdote em nome e
Cristo. A aclamação por parte do povo, se dirige, como
não poderia deixar de ser, ao
Senhor, a Cristo: “... a vossa
morte... a vossa ressurreição. Vinde Senhor Jesus!”
Assim, o povo de Deus proclama a sua fé no Senhor verdadeiro, real e pessoalmente
presente no altar. Ele reconhece, na fé, a presença daquele
que morreu e ressuscitou por
nós e que haverá de voltar, isto
é, confessa os mistérios mais
importantes de Cristo, como
se fosse uma forma abreviada
do Símbolo Apostólico (Creio).
Mas, além disso, há também uma nota muito pessoal,
há um “tu” bem acentuado e
familiar que caracteriza esta
aclamação. A fé e o amor saúdam o Senhor que nos mostra
suas chagas, manifesta a sua
ressureição e determina a sua

volta. A oração do povo
de Deus não permanece voltada para dentro
de si, mas ela alça voo,
sai do templo e através da comunidade,
anuncia a morte do
Senhor que é a nossa
única salvação. Depois
de terminada a Santa
Missa, isto deveria constituir
a tarefa essencial de cada
católico, isto é, proclamar
com a vida que esta realidade,
este senhorio de Jesus Cristo
ressuscitado não pode ficar
mais guardado, mas deve ser
vivido em cada momento da
existência, até que Ele volte.
Por isso a relação profunda
entre tua Missa do domingo
e teu trabalho da semana, ou
poderíamos dizer: tua vida da
semana. Pois é aí que o cristão
deverá viver de forma eucarística, no bem, na verdade, na
justiça, no amor.
A aclamação após a consagração revela com ênfase
a alegria de João ao dizer a
Pedro, após a ressurreição: “É
o Senhor!”. Por isso convém

que a aclamação após a consagração seja cantada sempre
que possível. É importante
que a aclamação não seja um
murmúrio mal pronunciado
e apressado do povo. Este
entusiasmo, animado pela fé
na presença real do Senhor na
Eucaristia deve estar presente
no dia-a-dia do testemunho
cristão na família, no trabalho,
na escola, na universidade, no
lazer, etc.
Que Maria, Senhora da
Penha, Virgem Oferente sem
igual, nos ajude a cada vez
mais participar frutuosamente
dos santos mistérios.
ATÍLIO MONTEIRO JÚNIOR
Ministro da Palavra e do
Batismo

SÃO FRANCISCO DE SALES – Doutor e Bispo da Igreja Católica - século XVI
Nascido na França em 21
de agosto de 1567, numa
época marcada por grave
crise religiosa, contextos da
Reforma e Contra-Reforma
da Igreja. Fruto de uma família abastada, um dos treze
filhos dos barões de Boisy,
nasceu no Castelo de Sales
em Sabóia. Seus pais deramlhe o nome de Francisco por
devoção a São Francisco de
Assis. Sales recebeu forte
influência religiosa e em 1578
mudou-se para Paris.
Frequentou a Universidade de Pádua em 1584 onde
recebeu formação em Filosofia, Direito e Teologia. Não
deixou-se influenciar pela
posição social que vivia e seguiu sua verdadeira vocação
ao sacerdócio. Foi ordenado
padre em 18 de dezembro de

1593 e, devido a seu empenho
pastoral e inteligência foi em
1602 sagrado bispo.
Diversificou seu sacerdócio
em diversos trabalhos pastorais, visitando paróquias,
atendendo confissões, sendo
a maioria destas visitas longínquas e feitas a pé. Nos cinco
primeiros anos como padre
lutou, na cidade de Chablais,
contra as heresias calvinistas,
evangelizado um grande número de fiéis. Pelo carisma fez
muitas amizades.
Como bispo atuou em Genebra, primeiro como auxiliar
e depois como titular da diocese. Nesse período fundou diversas escolas e também tinha
uma fama de grande pregador.
Autor de várias obras literárias
sendo a mais conhecida com o
título de Filatéia, que signifi-

ca Sede de Deus ou também
a Alma humana que aspira a
devoção. Naquela época não se
tinha tanta facilidade e quase
nenhum meio de comunicação, mas isso não o impedia
de levar o evangelho aos fiéis
através de mais de duas mil
cartas, aproximadamente. Sua
celebre frase uma das marcas
de seus escritos é: “a medida
de amar a Deus é amá-lo sem
medida”.
Pela clareza das ideias é
considerado o padroeiro dos
jornalistas como também das
famílias salesianas e fundador
das irmãs visitandinas. Tornouse o santo da mansidão, pois
lutava contra o próprio ego ou
como queiram chamar vício
da própria ira. Citado por São
Bernardo e Dom Bosco como o
mais humilde e o mais manso

dos santos por ter tido
total controle sobre si
mesmo.
Faleceu cedo com 55
anos em 29 de dezembro
de 1622, canonizado em
1665 e elevado a Doutor
da Igreja Católica em
1877 pelo papa Pio IX.
Seu dia litúrgico é 24 de
janeiro, pois foi nesse
dia, do ano de 1623,
que suas relíquias foram
transladadas para Anneci, norte dos Alpes franceses entre Chambery e
Genebra.
“Vamos lembrar-nos
de São Francisco como
era descrito o amor que
transborda”.
PAULO IMPARATO
Pastoral de Acolhida
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S. Battistuzzo

Compra e Venda
Locação e Administração

PABX
2296-4666
FAX
2296-4383

Rua Dr. Almeida Nogueira,
nº 260 Penha - CEP:03634-050
(Esquina com a Rua Betari
atrás do Shopping Penha)
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SOLENIDADE DO NATAL DO SENHOR 2021
No dia 25 de dezembro
celebramos a encarnação do
Verbo, a vida d’Aquele que
Deus enviou com a missão de
nos salvar e ensinar a viver
uma vida nova, no amor, na
comunhão, na partilha e na

misericórdia. A vida d’Aquele
que é o maior sinal do amor de
Deus para conosco, e que está
presente com seu amor e sua
graça, no meio de nós, após
sua morte e ressurreição, através dos sacramentos da Igreja.

Vamos assumir o compromisso de participar de sua
missão, que também é nossa,
colocando os dons recebidos
de Deus a serviço dos irmãos,
espalhando pelo mundo a semente de sua Palavra, sendo

portadores da esperança.
Para que o sonho do Natal
seja completo, precisamos
acolher Jesus quebrando os laços da escravidão, da violência
e maldade existentes em nossos corações e no mundo. Re-

conhecendo e contemplando
Jesus nos rostos de nossos irmãos e irmãs, principalmente
os mais pobres e necessitados.
ROBERTO A. de OLIVEIRA
PASCOM
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SOLENIDADE DE SANTA MARIA – MÃE DE DEUS
Em 01 de janeiro de 2022
celebramos a Solenidade da
Santa Mãe de Deus. Esperamos que em 2022 a graça, a
bênção, a misericórdia de
Deus e a proteção de sua

santíssima Mãe que aqui
veneramos com o título de
Nossa Senhora da Penha nos
encham de esperança para
recomeçar. Que todos os
nossos projetos possam ser

realizados, e que Deus nos dê
muita saúde e prosperidade,
nos livrando da pandemia do
Coronavirus e do desemprego, elegendo nossos governantes com sabedoria e nos

livrando da corrupção, do negacionismo, pois “Queremos
ver Jesus: Caminho, Verdade e Vida!”, plenamente em
cada dia deste novo ano que
se inicia.

ROBERTO A. de
OLIVEIRA
PASCOM/Terço
dos Homens

PASTORAL SOCIAL DO SANTUÁRIO DA PENHA
A Festa de Confraternização das famílias assistidas
pela Pastoral Social do Santuário da Penha, contou com
a presença de músicos, Papai
Noel, bênção proferida pelo
Pe. Edmilson do Santuário e,

como não poderia faltar, a entrada do Menino Jesus. Nossos
agradecimentos a todos que
participaram e colaboraram
com a realização do evento,
as pessoas que fizeram as
doações de alimentos, e em

especial ao Colégio Sagrado
Coração de Jesus do bairro de
Perdizes, na pessoa da diretora
Irmã Márcia que proporcionou
a distribuição das Sacolinhas
de Natal para as crianças carentes. Agradecemos também

aos padres da Basílica da Penha que cederam o espaço do
salão de festas para que tudo
ocorresse com segurança e
tranquilidade.
Um Feliz Natal a todos!

FOTOS: Paulo Imparato (Acolhida)/Pastoral Social do Santuário da Penha

PASTORAL SOCIAL DO
SANTUÁRIO DA PENHA
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MENSAGEM DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A CELEBRAÇÃO DO 55º DIA MUNDIAL
DA PAZ - 1º DE JANEIRO DE 2022 | DIÁLOGO ENTRE GERAÇÕES, EDUCAÇÃO E TRABALHO:
INSTRUMENTOS PARA CONSTRUIR UMA PAZ DURADOURA
Diálogo entre as gerações,
educação e trabalho são as
três estradas que levam a um
único caminho: a uma paz duradoura. Esta é a proposta do
Pontífice para 2022, na Mensagem para o Dia Mundial
da Paz que foi celebrado no
primeiro dia do novo ano.
Ainda hoje, escreve o Papa,
o caminho da paz permanece,
infelizmente, arredio à vida
de tantos homens e mulheres.
Apesar de múltiplos esforços, aumenta o ruído ensurdecedor de guerras e conflitos, ao
mesmo tempo em que ganham
espaço doenças de proporções
pandêmicas, pioram os efeitos
das alterações climáticas e da
degradação ambiental, agrava-se o drama da fome e da
sede e continua a predominar
um modelo econômico mais
baseado no individualismo do
que na partilha solidária.
Ao mesmo tempo em que
a paz é uma dádiva do Alto, é
também fruto de um empenho
compartilhado. Por isso, Francisco fala de «arquitetura» e de
um «artesanato» da paz, que
diz respeito cada um de nós.
Diálogo entre as gerações:

A primeira etapa envolve o
diálogo entre as gerações. De
um lado, estão os idosos – os
guardiães da memória -; de
outro, os jovens, aqueles que
fazem avançar a história.
No meio, solidão e angústia
agravadas pela pandemia, o
progresso tecnológico e econômico que acirrou as divisões,
e as mudanças climáticas que
põem em risco o futuro. O
meio ambiente, recorda, é um
empréstimo que cada geração
recebe e deve transmitir à
geração seguinte. Mas sem as
raízes, sublinha o Pontífice, as
árvores não crescem e não dão
frutos. Por isso, é preciso encorajar o diálogo e voltar a recuperar a confiança recíproca
“Dialogar significa ouvirse um ao outro, confrontar
posições, pôr-se de acordo e
caminhar juntos. Favorecer
tudo isto entre as gerações
significa amanhar o terreno
duro e estéril do conflito e do
descarte para nele se cultivar
as sementes duma paz duradoura e compartilhada.”
Educação como fator de
liberdade, responsabilidade
e desenvolvimento: Depois,

a educação, como fator de
liberdade, responsabilidade e
desenvolvimento. “Instrução e
educação são os alicerces de
uma sociedade coesa, civil,
capaz de gerar esperança,
riqueza e progresso.”
O Papa expõe o paradoxo
da diminuição dos investimentos no campo educativo e o
aumento das despesas militares, com o mundo acumulando
inclusive mais armas que no
período da “guerra fria”. Por
isso, o apelo é direcionado aos
governantes para que invertam esta tendência, liberando
recursos a serem investidos em
áreas que promovam o desenvolvimento humano integral.
Aliado a este empenho, o
Pontífice pede mais esforços
na promoção da cultura do
cuidado, que pode se tornar a
linguagem comum que abate
as barreiras e constrói pontes. A proposta de Francisco é
audaz e inclui um novo paradigma cultural, através de um
pacto educativo global para e
com as gerações jovens.
Trabalho para uma plena
realização da dignidade humana: E, por fim, o trabalho,

para uma plena realização da
dignidade humana.
Enquanto a educação fornece a gramática do diálogo
entre as gerações, na experiência do trabalho encontramse a colaborar homens e mulheres de diferentes gerações.
O trabalho é um fator indispensável para construir e preservar a paz, recorda o Pontífice.
Trabalha-se sempre com ou para
alguém. Além disso, o trabalho
é uma necessidade, faz parte do
sentido da vida nesta terra.
A pandemia Covid-19 agravou a situação do mundo do
trabalho, com milhões de atividades que foram à falência
e trabalhadores precários cada
vez mais vulneráveis, sobretudo os da economia informal,
nos quais se encontram, por
exemplo, inúmeros migrantes.
Atualmente, apenas um
terço da população mundial
em idade laboral goza de um
sistema de proteção social. Escravidão, violência e criminalidade organizada encontram
terreno fértil. A resposta a
esta situação, afirma o Papa,
só pode passar por uma ampliação das oportunidades de

SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO
e ENCERRAMENTO DO ANO DE SÃO JOSÉ
No dia 08 de dezembro celebramos com alegria a Solenidade da Imaculada Conceição
de Nossa Senhora.
Este dogma mariano lem-

bra-nos que Maria, a Mãe de
Deus, pelos méritos de seu Filho,
Jesus Cristo, fora concebida sem
a mancha do pecado original. Por
isso, a Igreja, esposa de Cristo,

proclama, na ação do Espírito
Santo, que Maria é a cheia da
Graça, e que por designo de
Deus, ela desde no início de sua
existência foi preparada para

receber em seu ventre
Aquele que é o Salvador e
Redentor da humanidade.
Imagens: Maurício
Soggia

trabalho digno.
Para Francisco, é preciso
unir ideias e esforços que levem
também a uma renovada responsabilidade social para que o
lucro não seja o único critérioguia. É preciso haver equilíbrio
entre a liberdade econômica e
a justiça social, como defende a
doutrina social da Igreja.
O Papa conclui a Mensagem
com um agradecimento e um
apelo. Um agradecimento a
quantos se empenharam na
promoção da paz. E um apelo aos
governantes e a quantos têm responsabilidades políticas e sociais
e eclesiais para caminharmos,
juntos, por estas três estradas
com coragem e criatividade.
“Oxalá sejam cada vez mais
numerosas as pessoas que, sem
fazer rumor, com humildade e
tenacidade, se tornam dia a dia
artesãs de paz. E que sempre
as preceda e acompanhe a
bênção do Deus da paz!”
FONTE:https://www.
cnbb.org.br/mensagem-para
-o-55o-dia-mundial-da-paz/
- Por Bianca Fraccalvieri/
Vatican News
Vaticano, 8 de dezembro
de 2021.
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SÃO BASÍLIO MAGNO E SÃO GREGÓRIO
NAZIANZENO | Bispos e Doutores da Igreja
Em 02 de janeiro celebra-se a
memória dos bispos São Basílio
Magno (330-379) e São Gregório
Nazianzeno (329-390). São dois
importantes personagens para a
história da Igreja, que junto com
São Gregório de Nissa (335-395)
são os Padres da Igreja chamados
de “os três capadócios”, os quais,
tiveram decisivos papeis dentro
do contexto da controvérsia cristológica no Concílio Ecumênico de
Constantinopla.
Vida: “Ó homem, “dá-te conta da tua grandeza considerando o preço que custaste: olha
para o preço do teu resgate, e
compreende a tua dignidade!”
(São Basílio Magno). Essa frase de
São Basílio expressa aquilo que
foi sua vida, verdadeira entrega a
Jesus Cristo e sua Igreja. Nasceu
em 329 na região da Capadócia,
atual Turquia. Membro de uma
família de santos, Gregório de
Nissa, citado acima, é seu irmão,
além dele há outro irmão chamado Pedro de Sebaste, também sua
mãe, Amélia, seus avós e sua irmã
Macrina foram elevados às honra-

rias da santidade pelo testemunho
de seguimento ao Senhor. Aliás,
foi sua irmã a grande incentivadora da sua vocação religiosa. Sua
formação aconteceu nas cidades
de Atenas e Constantinopla. Tornou-se monge e escreveu uma
obra, dentre várias que escreveu
ao longo de sua vida, por nome
Constituições, que foi utilizada
por vários mosteiros como regra
de vida monástica. Foi ordenado
sacerdote em 363 na cidade de
Cesareia na Capadócia, sua cidade natal e em 370 foi ordenado
bispo, atuando na própria cidade.
Na prática pastoral vivia o zelo
da caridade evangélica, fundou
hospital, casa de repouso para
idosos e orfanato. Era um excelente pregador e vivia a missão
profética capaz de enfrentar até
mesmo o governador da cidade de
Cesareia com sua pregação e forma
inteligente de pregar o evangelho.
“Basílio santo, nasceu entre
os santos. Basílio pobre viveu
pobre entre os pobres. Basílio,
filho de mártires, sofreu como
um mártir. Basílio pregou sem-

pre; com seus lábios e com seus
exemplos, e seguirá pregando
sempre com seus escritos admiráveis” (São Gregório Nazianzeno)
- Essas são palavras do seu amigo
São Gregório Nazianzeno no discurso no dia do seu sepultamento
acontecido no ano de 379.
Gregório nasceu em Arianzo,
Capadócia em 330. Filho de família nobre, estudou Retórica,
Filosofia e Teologia. Conheceu
São Basílio quando estudava em
Cesareia. Foi batizado no ano de
358. Viveu algumas experiências
religiosas-eremíticas com o amigo. Foi ordenado sacerdote no ano
de 361. Após trabalhar pastoralmente na sua cidade natal foi para
Constantinopla para auxiliar na
luta contra as correntes arianas,
seitas heréticas do período das
primeiras crises cristológica da
Igreja. Não é à toa, que se tornou
bispo local no primeiro Concílio
geral de Constantinopla em 381,
no entanto, os bispos do Egito
e Macedônia confrontaram tal
decisão e Gregório voltou para Nazianzo realizando trabalhos pasto-

rais, depois
foi para a
terra natal
Arianzo para
viver dedicado à vida de estudos
e ascética.
“Sede como luzes no mundo,
isto é, como uma força vivificante para os outros homens”. (São
Gregório Nazianzeno)
Padres Capadócios: Os Padres Capadócios tiveram grande
importância no Concílio de Constantinopla no ano de 381. Desse
Concílio surge o símbolo NicenoConstantinopolitano, em que a
Igreja ratifica e dá os retoques
finais no que fora tratado no
Concílio de Niceia (325) a respeito
do combate à heresia ariana que
afirmava não crer na natureza
divina de Cristo e no Semiarianismo surgido pós Concílio de Nicéia
afirmando que a substancia do Filho é semelhante à do Pai e não a
mesma. Além disso, este Concílio
combate a heresia dos Peneumatomacos - Grupo que afirma que
o Espírito Santo é subordinado ao
Pai, e portanto não é da mesma

substância. Por isso o Concílio, no
símbolo, quando afirma “Cremos
no Espirito Santo” acrescenta:
“Senhor que dá a vida e procede
do Pai, e com o Pai e o Filho é
adorado e glorificado, Ele que
falou pelos Profetas”. Os Padres
Capadócios foram os responsáveis
por continuar o que Santo Atanásio, bispo de Alexandria, já havia
começado no Sínodo de Alexandria em 362, ratificar o uso do
termo homousios que em grego
significa da mesma substância, e
não semelhante a ela, tanto no
Filho como no Espírito. Portanto,
esses dois personagens que se
celebra no dia dois de janeiro
marcaram a história da Igreja.
São Basílio e São Gregório
Nazianzeno, rogai por nós!
Pe. RONALDO
FERNANDES VIEIRA
Vigário Paroquial da Basílica
de Nossa Senhora da Penha

SÃO JOÃO BOSCO, fundador dos
Salesianos, “Pai e Mestre da Juventude”
João Bosco nasceu em 1815
em Becchi, perto de Turim, Itália, numa família de agricultores.
Cedo conheceu o sofrimento, pois
aos dois anos de idade perdeu o
pai ficando sob os cuidados da madrasta com os irmãos. A madrasta
- piedosa e devota - procurou
superar as dificuldades da viuvez
fazendo de seu lar uma igreja
doméstica e buscando educar
os menores na fé cristã. Mesmo
assim, o menino enfrentou muitas
dificuldades, pois o irmão Antonio, violento e irascível, causava
infortúnios. Desde pequeno, João
Bosco almejava tornar-se sacerdote. Aos nove anos de idade teve
um sonho profético, em que Nossa
Senhora lhe descortinava uma vocação educacional que se concretizaria ao longo de sua vida. Com
grande sacrifício e perseverança,
tendo trabalhado como aprendiz
de alfaiate, ferreiro, garçom e

tipógrafo, conseguiu entrar no
seminário de Chieri e se ordenou
sacerdote em junho de 1841. Carismático e fervoroso, era dotado
de um espírito sensível, caridoso
e altruísta. Interessou-se sobremaneira pelos jovens que não
tinham onde viver e necessitavam
de evangelização e acolhimento.
Em 8 de dezembro de 1841, estando o jovem sacerdote na Igreja
de São Francisco de Assis, em
Turim, confirma-se sua vocação
educacional, pois lhe aparece um
jovem órfão de dezesseis anos,
chamado Bartolomeu Garelli,
desesperado e desesperançado
apesar da pouca idade, a quem
ampara e auxilia, surgindo para
Dom Bosco a divina inspiração de
acolher a juventude ensinando-a
a trilhar o caminho da fé cristã
rumo à salvação eterna. Reúnemse em torno de Dom Bosco outros
jovens, e ele, com a ajuda da

piedosa madrasta, cria o Oratório
de Valdocco, modelo educacional
que mais tarde se expandiria pelo
mundo todo com sucesso. Com o
Oratório, desenvolve-se, também,
o método educativo de Dom Bosco, o famoso Sistema Preventivo:
“Estai com os jovens, evitai o
pecado pela razão, religião e
amabilidade. Tornai-vos santos,
educadores de santos. Os nossos
jovens sintam que são amados”.
Dom Bosco passou a recolher os
meninos em internatos-escolas,
e neles implantou oficinas profissionalizantes, passando a formar
alfaiates, encadernadores, marceneiros, tipógrafos e mecânicos:
acolhendo os jovens, ao invés de
“dar-lhes o peixe” Dom Bosco
os “ensinava a pescar”. Para os
mestres de oficinas, criou uma
nova modalidade religiosa: os
coadjutores salesianos.
Em 1859 Dom Bosco reuniu

esse primeiro grupo de educadores e
fundou a Congregação dos Salesianos.
Em seguida, criou o
Instituto das Filhas
de Maria Auxiliadora
e os Cooperadores Salesianos. Em
Turim, construiu a Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora e fundou
cerca de sessenta casas salesianas
em diversos países. Estimulou e
favoreceu os trabalhos missionários na América Latina e publicou
as “Leituras Católicas”, voltadas
à gente simples.
Dom Bosco faleceu no dia 31
de janeiro de 1888, e por isso a
Igreja lhe celebra a memória em
31 de janeiro. Foi beatificado em
1929 e canonizado em 1934 pelo
Papa Pio XI. Educador à frente de
seu tempo, era estimado por pobres e ricos de todos os segmentos
sociais. Foi proclamado modelo

de virtudes pela Igreja e escreveu
uma frase da qual ele próprio é o
exemplo perfeito: “Reprovemos
os erros, mas respeitemos as
pessoas”. Homem de grande fé e
de ardente caridade e compaixão
pelo sofrimento alheio, sofria ao
ver a juventude tão longe de Deus,
fazendo de tudo para trazer os
jovens, pela educação e pela fé,
ao caminho da salvação. Por tudo
isto, continua sendo modelo de virtude a ser imitado por todos nós.
São João Bosco, rogai por
nós!
FELÍCIA JACOB VALENTE
Equipe de Liturgia e Coral
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NOS CAMINHOS DE MARIA

Nossa Senhora da Penha de França: “É Padroeira de São Paulo”
O trecho entre as aspas na
titulação deste artigo corresponde a uma das manchetes de capa
do jornal O Estado de S. Paulo
de 05 de setembro de 1968.
Essa é uma das muitas reportagens veiculadas pela imprensa
escrita paulistana ao longo dos
séculos em que se faz referência
à Virgem da Penha de França
como a Padroeira da cidade de
São Paulo. De fato, esse título
foi uma aclamação de Nossa
Senhora por parte da população
da capital, até contar com o
reconhecimento pontifício em
1985. Na Bula com a qual João
Paulo II elevou a nova Igreja da
Penha à dignidade de Basílica, o
então papa reconhece a Senhora
da Penha como Padroeira da
cidade de São Paulo. Convém
neste mês de janeiro, em que a
capital paulista completa, no dia
25, seus 467 anos de fundação,
recordarmos os episódios históricos que motivaram a aclamação
de Nossa Senhora da Penha como
sua Padroeira.
De fato, desde os primórdios
da devoção à Virgem da Penha de
França em São Paulo, a história
dessa devoção mariana esteve
entrelaçada à da cidade. Conta
a tradição popular que em 1667,
um viajante francês teria trazido
a imagem da Senhora que hoje
se encontra na Basílica. Ele teria

pernoitado na colina onde hoje
se encontra o atual Santuário
antigo da Penha. Após seguir
viagem, no dia seguinte, já distante dali, notou que a imagem
que estava entre seus pertences
havia desaparecido. Voltando
à sua procura, encontrou-a na
colina onde havia passado a
noite. O fato se repetiu mais
vezes. O homem piedoso, então,
compreendeu que a vontade da
Mãe de Deus era permanecer
naquele local, onde haveria
de operar prodígios por meio
da bendita imagem. E assim o
peregrino construí-lhe ali, uma
região de passagem de viajantes, bandeirantes e tropeiros,
uma primitiva ermida que deu
origem à Igreja velha da Penha e
em torno da qual desenvolveu-se
o povoado que recebeu o nome
da Senhora: Penha de França.
Consta, contudo, na versão histórica sobre as origens do bairro,
que, em 1667, o Padre Jacinto
Nunes de Siqueira é quem havia
trazido a imagem para a qual
construiu uma ermida no alto do
penhasco onde hoje encontra-se
o Santuário, nas sesmarias que
havia adquirido ali.
Importa, de qualquer maneira, que desde 1667 a imagem
tornou-se afamada, e a história
de seus milagres correram toda
a província de São Paulo de

outrora. Dessa forma, a Penha,
que foi elevada a Freguesia em
1796, tornou-se um importantíssimo centro de peregrinação
e de romarias.
Desse modo, a Virgem, já
conhecida por seus prodígios,
foi o remédio e o refúgio encontrado pela população da cidade
e da Província, nos séculos XVIII
e XIX por ocasião das secas e
epidemias de varíola que se
abatiam sobre o povo. Nesse
sentido, a Câmara de São Paulo,
em nome da população aflita,
formalizou diversas vezes, entre
1768 e 1876, solicitações junto
às autoridades eclesiásticas
para que a imagem original e
milagrosa fosse transladada da
distante Igreja da Penha até
a Sé Catedral, a fim de que o
povo pudesse lhe fazer novenas,
procissões e festas, pedindo
pelo fim das calamidades. E a
intercessão sempre eficaz da
Virgem da Penha naqueles tempos difíceis motivaram o povo a
compreender e reconhecer que
ela era a grande protetora da
capital, aclamando-a Padroeira

da cidade de São Paulo.
Desde então, o movimento de
romeiros à Penha só aumentou,
possibilitando o surgimento de
vias que favorecessem o trânsito
dos peregrinos e as transladações
da imagem à Sé: o Caminho (ou
Estrada) de Nossa Senhora da
Penha, atuais Avenidas Rangel
Pestana e Celso Garcia. Por sua
vez, a Festa da Padroeira na colina da Penha tornou-se, assim,
a maior comemoração religiosa
de São Paulo. A tal ponto chegou
o crescimento dessa devoção à
Padroeira da cidade, que foi necessária a edificação, a partir de
1957, de uma nova e monumental
Igreja: a atual Basílica da Penha.
Novas transladações da Padroeira
à Sé aconteceram em 1957 e 2016
(por conta das secas) e em 2020
(devido à pandemia de Covid-19).
Do alto da colina, de seu
trono na Basílica altaneira,
a Virgem da Penha olha sem
cessar e intercede pelo seu
“Planalto de Piratininga”,
semeado por Anchieta em 1554
e cultivado por nós, paulistanos
e habitantes da cidade que é sím-

bolo de diversidade, tecnologia
e acolhimento, mas que ainda
precisa dar muitos passos rumo
à justiça social, à igualdade, ao
cuidado com a Casa Comum e
ao direito à saúde, habitação,
emprego, escola, saneamento e
lazer. Vocacionada à santidade e
à busca do bem comum, a capital paulista tem o Apóstolo dos
gentios em seu nome, São José
de Anchieta como um dos seus
fundadores e a grande Virgem
Mãe da Penha como sua Padroeira. Sigamos, pois, os seus passos
na história e na vida desta cidade
onde habita Deus! (cf. Sl 47,9).
ILUSTRAÇÃO: Painelvitral no adro da Basílica
da Penha, retratando as
transladações da imagem de
Nossa Senhora da Penha à Sé
nos séculos passados. Fotos e
montagem: Leonardo Caetano de Almeida
LEONARDO CAETANO
de ALMEIDA
Pastoral da Comunicação
e Associado da Academia
Marial de Aparecida

POR QUE O PADRE BEIJA O ALTAR NO INÍCIO DA MISSA?
O significado de um dos
mais antigos costumes litúrgicos remonta ao século IV.
Antes da celebração de
cada Missa, o padre se aproxima do altar e o beija. Para
algumas pessoas, essa prática
parece bastante estranha, pois
os altares são objetos materiais
de pedra ou madeira e não
parecem justificar qualquer reverência particular. Mas qual o
verdadeiro significado por trás
desse costume antigo?
Beijar objetos sagrados faz
parte de várias religiões há milhares de anos. A prática vem

de culturas em que o beijo era
visto como um sinal de respeito ou usado como saudação, e
foi naturalmente aplicado a
objetos que representavam o
divino. À medida que os cristãos desenvolveram a liturgia,
eles adaptaram os costumes
de sua própria cultura e deram-lhes um novo significado.
Beijar o altar era uma dessas
tradições, e esse gesto foi
rapidamente incorporado às
ações do sacerdote na Missa.
Sacrifício da Missa: O
altar tem fundamental importância na conexão com o Santo

Sacrifício da Missa que se celebra sobre ele. Foi estabelecido
para este propósito e o bispo
o consagra quando é instalado
em uma nova Igreja.
A cerimônia de consagração
imita, de certa forma, o batismo
de um novo cristão, pois o bispo
usa óleos santos para abençoar
o altar e o veste com uma roupa
branca depois das orações.
Simbolicamente, o altar costuma ser a representação de
Jesus Cristo, a “pedra angular”
da Igreja (cf. Ef 2,20). Durante a
história da liturgia, o sacerdote
às vezes beijava o altar antes de

abençoar as pessoas, demonstrando que benção vinha de Deus,
não dele. Além disso, ao longo
do tempo, as relíquias de santos
foram inseridas no altar. Quando
o padre o beija, ele também es-

taria beijando as relíquias.
FONTE: https://pt.aleteia.
org/2021/11/21/sabe-por-que
-o-padre-beija-o-altar-no-inicioda-missa/
PASCOM

O SANTUÁRIO DA PENHA

PUBLICIDADES

JANEIRO DE 2022

ELE REPARTE COM OS POBRES OS SEUS BENS, PERMANECE PARA SEMPRE O BEM QUE FEZ, E CRESCERÃO A SUA GLÓRIA E SEU PODER. (Sl 111)
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JANEIRO DE 2022

AGENDA PAROQUIAL de
JANEIRO e FEVEREIRO
DEVIDO A SITUAÇÃO DA PANDEMIA SOLICITAMOS QUE CONFIRMEM
OS EVENTOS ABAIXO COM A SECRETARIA

01/jan
08/jan
22/jan
25/jan
02/fev
05/fev
05/fev
08/fev
09/fev
10/fev
11/fev
12/fev

Missas de Maria, Mãe de Deus às 8h00; 10h30 e
18h00, na Basílica.
Missas em louvor à NOSSA SENHORA DA PENHA às
7h30; 15h00 e 19h30, na Basílica.
Preparação para o batismo (cursinho) às 18h00,
na Basílica.
Missa do ANIVERSÁRIO DE SÃO PAULO, às 15h00,
na Basílica.
Festa da APRESENTAÇÃO DE JESUS NO TEMPLO
(Bênção das Velas) – às 15h00, na Basílica.
Batizados às 09h00, na Basílica.
Catequese: Encontro com os pais e catequizandos
às 15h00, no Salão Paroquial da Basílica.
Missas em louvor à NOSSA SENHORA DA PENHA às
7h30; 15h00 e 19h30, na Basílica.
Reunião da Diretoria do SASP às 09h00, no SASP.
Reunião da PASCOM às 20h00, na Basílica.
Missa de NOSSA SENHORA DE LOURDES – Dia do
Enfermo (Bênção dos doentes) – às 15h00, na Basílica.
Preparação para o batismo (cursinho) às 18h00,
na Basílica.

FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO

O SANTUÁRIO DA PENHA

PARA VOCÊ LEMBRAR!
MISSAS NA BASÍLICA DE NOSSA
SENHORA DA PENHA:
2ª feira às 15h00 | 4ª feira às 15h00
6ª feira às 15h00
DOMINGO às 7h30, 10h30 h e 19h00.
MISSA DO DIA 08:
Missas de N. Sra. da Penha na Basílica às
7h30; 15h e 19h30 (quando cai de 2ª a Sábado
/aos Domingos nos horários normais)

MISSAS NA COMUNIDADE NOSSA
SENHORA DE FÁTIMA:
Todos os Domingos às 9h00.
Todos os dias 13 do mês às 20h00
(exceto no domingo)
MISSAS NO SANTUÁRIO EUCARÍSTICO:
3ª a 6ª feira às 7h15 e 17h00.
Sábado às 7h15 h e 16h00. DOMINGO às 9h30

BATIZADOS e CASAMENTOS:
Marcar de 2ª à 6ª feira das 8h30 às 11h30 e das 14h00 h às 17h00 e Sábado das 8h30
às 11h30 e das 14h00 às 15h30 na secretaria da Basílica.
O SANTÍSSIMO
SACRAMENTO
Fica exposto durante o
dia (exceto às 2ª feiras)
no Santuário Eucarístico
Diocesano (Igreja Velha
da Penha).

NOTAS!
VISITA AOS DOENTES:
Para receber a visita do Padre ou
de Ministros (as) para comunhão,
necessário agendar na livraria
ou na secretaria (deixando: endereço, telefone e horários mais
convenientes).

CAMPANHA DOS
ALIMENTOS PARA AS
FAMÍLIAS CARENTES:
Trazer como ofertório
nas missas do dia 08 de
cada mês, na Basílica.

SECRETARIA DA BASÍLICA

Segunda à Sexta-Feira das 08:30 h às 12:00 h e das 14:00 às 17:30 h
Sábado das 08:30 h às 12:00 h e das 14:00 às 16:00h. A secretaria está fechada aos
Domingos e Feriados | Fone: 2295-4462 / Whatsapp:
97858-4882

GRAÇAS ALCANÇADAS
* Se você alcançou uma graça pela intercessão de NOSSA SENHORA DA PENHA, Padroeira da cidade de São Paulo, ou do saudoso PADRE CARLINHOS, envie seu depoimento e
contato para a Pastoral da Comunicação. Seu testemunho é importante para tornar cada
vez mais conhecida a intercessão poderosa de nossa Mãe, sempre atenta aos seus filhos!
Pastoral da Comunicação – PasCom

COLABORE COM AS OBRAS SOCIAIS DE NOSSA COMUNIDADE - SASP
Doando alimentos não perecíveis nas missas do dia 08 de cada mês
e também nas missas do 2º domingo de cada mês
Nossa Senhora da Penha, vos abençoe!

CONFISSÕES INDIVIDUAIS
SANTUÁRIO EUCARÍSTICO DIOCESANO:
Terça à Sexta: das 09:00 h às 11:00 h e das 15:00 h às 16:00 h
Sábado: das 09:00 h às 11:00 h.
BASÍLICA DE NOSSA SENHORA DA PENHA:

Sexta: das 16h00 h às 17h15 - Sábado: das 09h00 às 11h30 e das 14h00
às 16h00. Domingo: das 16h00 às 17h30
ÓRGÃO INFORMATIVO E FORMATIVO DA BASÍLICA DE NOSSA SENHORA DA PENHA DA CIDADE DE SÃO PAULO
DIOCESE DE SÃO MIGUEL PAULISTA | RUA SANTO AFONSO, 199 – FONES: 2295-4462 – SÃO PAULO.
Site: www.basilicadapenha.com.br / e-mail: basilicansdapenha@yahoo.com.br
http://facebook.com/basilicansradapenhasp
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